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SSSF riktlinjer för utbildning av enskilda skyttar
Säkerheten i samband med skytteaktiviteter är den övergripande faktorn som går före allt annat.
Ansvaret för att en god säkerhetskultur bibehålls åligger alla och envar.
Grunden för säker hantering av SSSF idrottsredskap ligger i att varje skytt har relevant
utbildning med avseende på säker vapenhantering, korrekt hantering av krut och tändhattar.
Avsikten med detta dokument är att ge skyttar och föreningar råd och anvisningar avseende
lämpligt utbildningsmaterial eller utbildningsnivå.
Individuell skytt:
Varje skytt skall känna till de regler som finns återgivna i SSSF Skjutreglemente Kapitel 3:
Säkerhetsbestämmelser. Det är skyttens eget ansvar att se till att skaffa nödvändig kunskap för
säker hantering av svartkrutsvapen, för sin egen och andras säkerhet.
Föreningar:
Varje förening ansvarar för att nya skyttar får relevant utbildning i skytte och säkerhet anpassat
efter föreningens inriktning. Exempel på relevant utbildning är:
▪ Svenska Pistolskytteförbundets / Svenska Skyttesportförbundets grundkurs i pistolskytte.
▪ Sveriges Dynamiska Skyttesportsförbunds (IPSC) grundkurs
▪ Gevärsskyttekortet
▪ Utbildning inom Försvarsmakten, Polisen eller hos andra företag, organisationer som
hanterar skjutvapen
Utöver ovanstående utbildningar är det nödvändigt att föreningarna ger nya skyttar de särskilda
kunskaper som behövs inom svartkrutsskyttet.
SSSF centralt:
SSSF som centralorganisation kan erbjuda föreningarna följande stöd och hjälp:
▪ Utbildningsmaterial för svartkrutsskytte
▪ Visst kursmaterial i säkerhet med avseende på svartkrutsskytte
▪ Arrangera seminarium eller kurs med inriktning mot svartkrutsskytte
Övrigt:
Anvisningarna skall inte användas för att hindra svartkrutsskyttar med mångårig erfarenhet
och/eller dokumenterad erfarenhet att delta i skytte med svartkrutsvapen. Det är inte heller
avsikten att tvinga en pistolskytt som genomgått relevant utbildning för pistolskytte att gå
utbildning för gevärsskytte och vice versa.
SSSF anser att utbildning alltid är av goda och ser gärna att skyttar som inte har pistolskytteeller gevärsskyttekort går dessa utbildningar.
Styrelsen SSSF
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